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Faktablad Miljökontoret

Anvisningar för små avlopp 
(1–25 personer)

Är det långt från din fastighet till det 
kommunala avloppsnätet? Planerar 
du att anlägga en avloppsanläggning 
på en plats där anslutning till kom-
munalt avlopp inte är möjlig? Ditt val 
av anläggning kommer att  avgöras av 
lagar och regler samt av byggnadens, 
 tomtens och omgivningens förutsätt-
ningar.  Även vatten- och avlopps-
installationer i huset, ditt intresse för 
anläggningens skötsel och underhåll, 
 anläggningens driftkostnader samt 
inte minst ditt engagemang för miljön 
kommer att vara avgörande vid valet av 
avlopps anläggning.

Bristfälliga avlopp läcker …
Övergödningen är ett av de största problemen 
i Östersjön idag och hela havet visar tecken på 
storskalig övergödning. Även Mälaren har stora  

problem med övergödning. Främst är det närings- 
ämnena fosfor och kväve som är orsaken till att 
sjöar och vattendrag växer igen och får återkom-
mande algblomning. 

Otillräcklig rening av avloppsvatten är en av orsa-
kerna till att fosfor och kväve läcker ut i naturen  
som bidrar till övergödning av våra sjöar och 
vatten drag. Bristfälliga avlopp innebär även en risk 
för smitta om dricksvatten eller ytvatten förore-
nas. Tidigare reningsmetoder för avloppsvatten är 
inte anpassade för dagens levnadsvanor och har 
huvud sakligen fokuserat på att avlägsna smitt-
ämnen så att inte dricksvattenbrunnar i närom-
rådet inte förorenas.

Alla avlopp ska klara gällande funk tions krav för 
små avlopp. Om du har en avloppsanläggning 
som är äldre än 15 år kan det vara hög tid att 
förbättra reningen.

Källa: Miljökontorets bildarkiv.



Funktionskrav 
Vissa funktionskrav ska vara möjliga att 
 kontrollera, andra kan antas vara uppfyllda  
beroende på anläggningens art. 

Grundkrav
1. Avloppsanläggningen ska vara dimensionerad  

för rätt antal hushåll. Ett hushåll motsvarar fem 
personer.

2. Normalt skyddsavstånd är minst 50 meter mellan  
avloppsanläggningens infiltrerande del/ut-
släppspunkt och en dricksvattentäkt.

3. Anläggningar som ska tömmas ska vara åtkom-
liga för att kunna tömmas med slamtömnings-
bil. Av arbetsmiljöskäl bör de inte vara place -
rade längre än 10 meter från slambilen. 
Höjd skill naden mellan behållarens botten och 
marknivån där slamtömningsbilen ska stanna 
får vara högst 5 meter. För mer information  
kontakta Eskilstuna Energi & Miljö AB.

4. Dag- och dräneringsvatten får inte ledas till  
avloppsanläggningen.

5. Installationen ska ske på ett sådant sätt och på 
en sådan plats att anläggningens funktion kan 
upprätthållas under dess livslängd. 

6. Vid inrättande av vissa avloppsanläggningar ska 
det finnas en drift- och underhållsinstruktion 
tillgänglig hos fastighetsägaren. 

7. Många avloppsanläggningar ska ha ett larm 
som varnar om driftstörningar skulle inträffa. 
Larm ska alltid finnas på slutna tankar för att  
i god tid blir varse om att det är dags att be-
ställa tömning.

8. Det ska vara möjligt att ta prov på det utgående  
vattnet (gäller inte slutna tankar eller infiltra-
tionsbäddar). 

Avloppsanläggningens funktionskrav 
för rening inom normal skyddsnivå
A. Reduktion av syreförbrukande ämnen  

(BOD7) ska vara minst 90 %. 

B. Reduktion av total fosfor (tot-P) ska vara  
minst 70 %.

Avloppsanläggningens funktionskrav 
för rening inom hög skyddsnivå 
A. Reduktion av syreförbrukande ämnen  

(BOD
7
) ska vara minst 90 %.

B. Reduktion av total fosfor (tot-P) ska vara  
minst 90 %.

C. Reduktion av total kväve (tot-N) ska vara  
minst 50 %.

Källa: Miljökontorets bildarkiv.

Eskilstunas mål för små avlopp: 
Alla bristfälliga avloppsanläggningar i Eskilstuna  
kommun ska vara kartlagda och åtgärdade till 2021 
(Vattenplan för Eskilstuna kommun 2015–2021).

Ökad kunskap om avloppens påverkan har med-
fört att det finns krav på hur stora utsläppen får 
vara från en avloppsanläggning. Beroende på om 
din fastighet har närhet till ytvatten eller tätbe-
byggt område kan det göra att du hamnar inom 
område klassat som hög skyddsnivå. Hög skydds-
nivå innebär extra krav på rening eller restriktioner 
för vilka avloppslösningar som tillåts.

För att få bukt på problemen från små avlopp har 
Eskilstuna kommun beslutat att alla bristfälliga 
avloppsanläggningar ska vara åtgärdade senast 
2021. Det innebär att alla som har indraget vatten 
i sin byggnad ska ha en godkänd avloppsanlägg-
ning. Några väljer att koppla bort vattnet, plom-
bera rören och ta bort vatteninstallationer i huset 
för att och leva lite mer spartanskt. De flesta väljer 
dock, så småningom, att ordna ett godkänt avlopp 
även om huset bara är ett fritidshus. Idag finns det 
flera olika sätt att effektivt förhindra smittspridning 
och att näringsämnen läcker ut i naturen.



Funktionskrav hälsoskydd
• Risken för smitta eller annan olägenhet som 

kan orsakas av avloppsanläggningen ska mini-
meras. Exponering kan ske genom förorening 
av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. 
Avloppslukt får inte spridas till grannarna.

Målsättning för återföring
• Avloppsanläggningen är utformad så att den 

möjliggör återvinning av minst 70 % fosfor  
ur avloppsfraktionen. 

• Mull och näringsämnen återförs till jordbruks-
mark.

Övrigt
• Om sluten tank används bör toaletterna vara 

snålspolande. Då hålls närsaltkoncentrationen 
hög och tömningstillfällena blir färre. Det är bra 
för både miljön och din plånbok! 

• Beroende på bland annat lokalisering, antal  
anslutna hushåll och val av anläggning kan 
ytter ligare krav bli aktuella. Det kan exempel-
vis innebära ett ytterligare reningssteg, ökad 
uppe hållstid eller åtgärder som gör att flödet 

av avloppsvattnet utjämnas före anläggningen. 
Tillgängligheten till utsläppspunkten kan ock-
så behöva försvåras om smitt-, eller olycksrisk 
finns. 

Vem gör vad innan avloppet är 
klart att användas?
För att få anlägga en avloppsanläggning krävs 
att du har ett tillstånd från miljö- och rädd-
ningstjänstnämnden innan du börjar med 
 arbetet. Även innan du ändrar en  befintlig 
 anläggning måste en anmälan göras. Såväl 
 ansökan som anmälan ska vara skriftliga. Så  
här går det normalt till då ett avlopp planeras 
och anläggs:

1. Du kontaktar en erfaren entreprenör eller  
konsult som kan hjälpa dig med valet av  
toalettlösning, avloppsanläggning och placering 
av utrustningen utifrån dina önske mål samt 
fastighetens och omgivningens förutsättningar. 
De kan även hjälpa dig med att fylla i blanket-
ten för ansökan/anmälan och att skapa övriga 
handlingar som ska bifogas tillsammans  
med blanketten.

Ofta är det på flera sätt fördelaktigt att anordna  
avlopp tillsammans med en eller flera grannar. 

Källa: Naturvårdsverket (beskuren bild).

Vi råder dig att anlita en erfaren entre prenör  
eller konsult för att avloppet ska bli fackmanna
mässigt utfört.



2. Ansöknings-/anmälningshandlingarna görs i 
ordning av dig och entreprenören/ konsulten. 
Ansöknings-/anmälningsblanketten kan du 
skicka in via vår e-tjänst eller hämta hos miljö-
kontoret samt på vår webbplats eskilstuna.se  
I blanketten framgår vilka handlingar som 
ska lämnas in beroende på vilken anläggning 
som är aktuell.

3. Du kontaktar dina grannar i god tid och 
 informerar dem om dina planer. De kan då 
upplysa dig om var de har sina vattentäkter, 
avloppsanläggningar och energibrunnar. 
 Detta är  några av de uppgifter som ska ritas 
in på den situations plan som du ska bifoga 
din ansökan/anmälan (se exempelbild nedan). 
Grannar inom 100 meter från avloppsanlägg-
ningens infiltrerande del/utsläppspunkt ska 
kontaktas, men beroende på terrängens ut-
formning kan andra avstånd vara aktuella.

4. Låt berörda grannar lämna sina synpunkter 
till föreslagen anläggning. Grannyttrande-
blanketten kan skickas in via vår e-tjänst eller 
hämtas på vår webbplats eskilstuna.se  
Om du kommer att släppa ut avloppsvatten  
på någon  annans mark ska den berörde 
mark ägaren skriva ett intyg eller också upp-
rättar ni ett servitutsavtal hos Lantmäteriet.

5. Din ansökan/anmälan skickas/lämnas in till 
miljökontoret. 

6. När vi fått din ansökan/anmälan och eventu-
ella kompletteringar som behövs för bedöm-
ningen handlägger miljökontoret normalt 
ärendet inom sex veckor. 

Källa: Miljökontorets bildarkiv.

Situationsplan.

 



Källa: Naturvårdsverket.

Miljösanktionsavgift
Om du anlägger ett avlopp utan att först ha fått ett 
tillståndsbeslut kommer du att debiteras en miljö
sanktionsavgift. Du kan dessutom bli tvungen att 
blottlägga anläggningen igen så att den är möjlig 
att kontrolleras av miljöinspektören. Om anlägg
ningen bedöms kunna utgöra risk för människors 
hälsa eller miljön måste anläggningen avlägsnas.

7. Beslut meddelas dig och dina närmaste grannar 
skriftligt. Alla som får del av beslutet ska skicka 
tillbaka en bekräftelse på att beslutet har blivit 
delgivet.  

• Tillståndsbeslut kan överklagas av  
 grannarna inom tre veckor från den dag  
 de tog del av beslutet. 

• Om beslutet går dig emot kan du inom  
 tre veckor från delgivning överklaga  
 beslutet till länsstyrelsen. 

8. Faktura på miljökontorets handläggnings-
avgift sänds ut.

9. Tillståndsbeslutet ”vinner laga kraft” tre veckor 
efter att alla berörda tagit del av beslutet – 
om det inte överklagats av någon.

10. Varje steg i arbetet med inrättandet av av-
loppsanläggningen ska fotodokumenteras.

11. Senast två dagar i förväg ska du kontakta oss 
på miljökontoret och meddela att avlopps-
anläggningen är klar för miljö kontorets 
slutkontroll. Observera att slutkontrollen 
ska ske innan rörgravar och bädd med 
mera fylls igen.

12. Slutkontroll av anläggningen görs av miljö-
inspektörer på miljökontoret. Vi kontrol-
lerar att anläggningen stämmer överens 
med tillståndsbeslutet och dina  lämnade 
ansökningshandlingar.

13. Miljökontorets installationsbekräftelse skickas 
ut när foto dokumentation, kontrollplan och 
begärda handlingar inkommit till oss.

14. Nu får du använda avloppet!



När avloppet är klart
Det är viktigt att avloppsanläggningen sköts enligt 
anvisningar och kontrolleras med jämna mellan-
rum. Du som valt ett minireningsverk tecknar ett 
serviceavtal med sakkunnig som utför regelbunden 
skötsel och underhåll av anläggningen.

All service, provtagning och underhåll på avlopps-
anläggningen ska dokumenteras och sparas i 
minst fem år. Även kvitton på inköpta kemikalier/
fosforfilter ska sparas i minst fem år. Vid begäran 
från miljökontoret ska detta kunna uppvisas.

Om du vill och förutsättningarna på fastigheten 
finns kan du ansöka om eget omhändertagande 
av toalettavfall och slam. Har fastigheten åkermark 

kan du även ansöka om eget  omhändertagande 
av filtermassorna från fosforfälla. Blanketterna 
finns på vår webbplats eskilstuna.se Det är viktigt 
att hanteringen sker på ett hygieniskt godtagbart 
sätt, att näringen tillvaratas och att tillräckliga sprid-
ningsytor finns.

Olika avloppslösningar
Det finns en mängd olika avloppslösningar och 
fabrikat på marknaden. Kontrollera om det är ett 
sorterande- eller icke sorterande system du har 
idag och vad som är möjligt utifrån fastighetens 
förutsättningar.

Beroende på om det är normal- eller hög skydds-
nivå för platsen där avloppsanläggningen/utsläpp-
spunkten ska placeras finns olika krav och regler 
som måste följas. Kontrollera om avloppslösning-
en du vill ha klarar kraven som gäller för dig.

Sorterande system ”två- eller trerörs-
lösningar”

Urin och fekalier utan eller med låg vatten-
inblandning tas om hand separat, antingen i en 
torr toalettlösning eller i en sluten tank. Bad-, disk- 
och tvättvatten (BDT-vatten) renas separat och 
vanligtvis i en slamavskiljare med efterföljande re-
ning, vanligtvis i en markbädd eller i en förstärkt 
infiltration. (Efter hygienisering ska  toalettavfallet 
kunna användas som gödsel på jordbruksmark el-
ler egna odlingar).

Källa: Naturvårdsverket.

Källa: Miljökontorets bildarkiv.



Icke sorterande system ”ettrörs-
lösningar”
I ett icke sorterande system blandas avloppsvatten 
från WC- och BDT-installationer. 

Kemisk fällning i slamavskiljare
Fällningskemikalier blandas i före  slamavskiljaren, 
inne eller utomhus. Fosforfällningen sker i slam-
avskiljaren. Med kemikalierna produceras  ungefär 
 dubbelt så mycket slam som utan. Det innebär att 
en  dubbelt så stor slamavskiljare krävs.

Fosforbindande filtermaterial

En markbädd med tät botten kan utrustas med  
en efterföljande ”fosforfälla”. Anläggningen  

måste placeras så att den kan nås med kranbil  
eller traktor eftersom innehållet ska bytas ut med 
jämna mellanrum. Observara att en torr och ny 
filtersäck för ett hushåll vanligtvis väger 500 kg. 
 Eskilstuna  Energi och Miljö AB kräver att säcken 
är upplyft och placerad vid vägkanten inför hämt-
ning.

Minireningsverk 
Minireningsverk har ungefär samma teknik som 
stora reningsverk, det vill säga slamavskiljning,  
sedimentering, biologisk och kemisk rening. Mini-
reningsverk är ofta dåliga på att reducera virus och 
bakterier. För att uppfylla hälsoskyddskraven be-
hövs därför i de flesta fall en efterpoleringbädd.

Vem ansvarar för vad?

Verksamhetsutövare = fastighetsägare = DU:

• ska se till att ditt avlopp uppfyller lagkraven

• ansöker vid behov om tillstånd för nytt avlopp

• sköter och underhåller ditt avlopp samt följer 
tillståndet

• eventuellt beställer provtagning för renat 
 avloppsvatten om detta är en villkorspunkt  
i tillståndet

• ser till att bara toalettpapper och det som 
kommer ut ur din kropp hamnar i avlopps-
anläggningen

• sparar all dokumentation och kvitton för 
 avloppsanläggningen i minst fem år

Miljökontoret-/Miljö- och räddnings-
tjänstnämnden = tillsynsmyndighet:

• bedriver tillsyn på små avlopp

• förbjuder användning av bristfälliga avlopp

• kan utifrån din fastighets förutsättningar  
informera dig om möjliga reningstekniker men 
får inte agera konsult

• ställer krav angående rening och möjlighet till 
kretslopp av näringsämnen

• granskar ansökningar/anmälningar och ger 
beslut

• slutkontrollerar nya avlopp alldeles innan de är 
färdiga att tas i bruk

• granskar inlämnade uppgifter angående drift, 
underhåll och provtagning

Konsulter/entreprenörer:

• hjälper dig att välja den reningsteknik som är 
bäst för dig, din fastighet och miljön

• projekterar ditt nya avlopp

• fyller tillsammans med dig i blanketten/ 
e-tjänsten för  avloppsansökan/anmälan

• kan beställa reningsutrustningen åt dig

• gräver och installerar ditt nya avlopp

• sköter tillsammans med dig drift, service, 
 underhåll och provtagning

Eskilstuna Energi & Miljö AB eller av dem 
anlitat företag:

• hämtar slam från små avlopp

• hämtar filtermassor från små avlopp med  
fosforfällor

• hämtar latrintunnor

• utvinner biogas från slammet

• komposterar latrin och återför mull till  
jordbruksmark



Har du frågor, ring gärna 016-710 10 00 
och fråga efter en miljöinspektör på avlopp.

Miljö- och räddningstjänst-
nämndens taxa
Små avloppsanläggningar omfattas av 
 miljö- och räddningstjänstnämndens tillsyn 
enligt miljöbalken (1998:808). Med stöd av 
1 § i 27  kapitlet miljöbalken tar miljökonto-
ret ut  olika avgifter vid vår tillsyn och hand-
läggning av bland annat ansökningar/an-
mälningar.  
Kommunfullmäktige fastställer taxan som  
indexjusteras årligen.
På vår webbplats eskilstuna.se/miljokontoret 
finns miljökontorets aktuella taxor.

Ansöknings-/anmälningavgift
En ansöknings-/anmälningsavgift tas ut  
för miljökontorets handläggning av din  
ansökan.  

Tillsynsavgift
Med tillsyn menas all den tid som miljö-
kontoret lägger ner på handläggningen av  
ett ärende bland annat telefonsamtal, brev-
skrivning, förelägganden, inspektion på 
plats, resor med mera. 

Systemtillsyn
Miljökontoret tar ut en avgift för att  utföra 
 tillsyn på nya små avlopp. Den huvudsakliga  
 tillsynen sker på minireningsverk och an-
läggningar med kemisk fällning och fosfor-
fällor. Tillsynen innebär främst granskning 
av miljökontoret begärda handlingar så som 
serviceprotokoll, provtagningsresultat och 
egenkontroll över minireningsverk samt 
kvitton som erhållits vid inköp av fällnings-
kemikalier eller filtermaterial. 

Regler och information 
www.eskilstuna.se
Läs om avlopp och saneringsområden i Eskilstuna.  
Här kan du använda våra e-tjänster och hämta 
bland annat ansökningsblanketten och extra  
exemplar av grannyttrandet.

www.avloppsguiden.se
Avloppsguiden är en nationell kunskapsbank om 
små avlopp där du finner utförlig information om 
allt som är viktigt att tänka på när ett avlopp ska 
anläggas. 

www.havochvatten.se
Havs- och vattenmyndigheten är ansvarig myn-
dighet för information och vägledning gällande 
små avlopp. 

Lagar och regler

• Miljöbalken (1998:808) 

• Förordning (1998:899) om miljöfarlig verk-
samhet och hälsoskydd

• Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd 
(HVMFS 2016:17) om små avloppsanordningar 
för hushållsspillvatten 

• Förordning (2012:259) om miljösanktions-
avgifter

www.socialstyrelsen.se
Socialstyrelsens allmänna råd om försiktig- 
hetsmått för dricksvatten (SOSFS 2003:17)

www.sgu.se
Statens Geologiska Undersökningars brunns-
register med mera.

www.eem.se
Eskilstuna Energi & Miljö AB har hand om bland 
annat slamtömningen i kommunen.


